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Amendement 22
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale verandering en 
innovatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende een programma van de 
Europese Unie voor sociale vooruitgang, 
solidariteit, werkgelegenheid en innovatie

Or. en

Amendement 23
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Overeenkomstig de mededeling van de 
Commissie "Een begroting voor Europa 
2020", waarin wordt aanbevolen de 
financieringsinstrumenten van de Unie te 
rationaliseren en te vereenvoudigen en 
scherper de nadruk te leggen op de meer 
waarde van de Unie en op de effecten en 
resultaten, wordt bij deze verordening een 
programma van de Europese Unie voor 
sociale verandering en innovatie (hierna 
"het programma" genoemd) opgericht om 
de voortzetting en ontwikkeling te 
garanderen van activiteiten die worden 
uitgevoerd uit hoofde van Besluit nr. 
1672/2006/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 24 oktober 2006 tot 
vaststelling van een communautair
programma voor werkgelegenheid en 
maatschappelijke solidariteit — Progress, 
Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

(1) Overeenkomstig de mededeling van de 
Commissie "Een begroting voor Europa 
2020", waarin wordt aanbevolen de 
financieringsinstrumenten van de Unie te 
rationaliseren en te vereenvoudigen en 
scherper de nadruk te leggen op de meer 
waarde van de Unie en op de effecten en 
resultaten, wordt bij deze verordening een 
programma van de Europese Unie voor 
sociale vooruitgang, solidariteit, 
werkgelegenheid en innovatie (hierna "het 
programma" genoemd) opgericht om de 
voortzetting en ontwikkeling te garanderen 
van activiteiten die worden uitgevoerd uit 
hoofde van Besluit nr. 1672/2006/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 24 
oktober 2006 tot vaststelling van een 
communautair programma voor 
werkgelegenheid en maatschappelijke 
solidariteit — Progress, Verordening (EU) 
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Europees Parlement en de Raad van 5 april 
2011 betreffende het vrije verkeer van 
werknemers binnen de Unie, en 
Beschikking 2003/8/EG van de Commissie 
van 23 december 2002 tot uitvoering van 
Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de 
Raad voor wat betreft het tot elkaar 
brengen en de compensatie van 
aanbiedingen van en aanvragen om werk 
en Besluit nr. 283/2010/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
maart 2010 tot instelling van een Europese 
Progress-microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale insluiting 
(hierna "de Faciliteit" genoemd).

nr. 492/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 april 2011 betreffende 
het vrije verkeer van werknemers binnen 
de Unie, en Beschikking 2003/8/EG van de 
Commissie van 23 december 2002 tot 
uitvoering van Verordening (EEG) nr. 
1612/68 van de Raad voor wat betreft het 
tot elkaar brengen en de compensatie van 
aanbiedingen van en aanvragen om werk 
en Besluit nr. 283/2010/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
maart 2010 tot instelling van een Europese 
Progress-microfinancieringsfaciliteit voor 
werkgelegenheid en sociale insluiting 
(hierna "de Faciliteit" genoemd).

Or. en

Amendement 24
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, heeft de Raad op 21 
oktober 2010 richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid goedgekeurd, die 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en van 
de Unie die overeenkomstig artikel 121 
van het Verdrag zijn goedgekeurd, de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020 vormen. Het programma moet 
bijdragen aan de toepassing van de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020, en met name de richtsnoeren 7, 8 en 
10, en tegelijkertijd de uitvoering van de 
vlaggenschipinitiatieven ondersteunen, 
waarbij speciale aandacht uitgaat naar het 
Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting, een agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen en Jeugd in 

(3) Overeenkomstig artikel 148, lid 4, van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, heeft de Raad op 21 
oktober 2010 richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid goedgekeurd, die 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en van 
de Unie die overeenkomstig artikel 121 
van het Verdrag zijn goedgekeurd, de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020 vormen. Het programma moet 
bijdragen aan de toepassing van de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 
2020, en met name de richtsnoeren 7, 8 en 
10, en tegelijkertijd de uitvoering van de 
vlaggenschipinitiatieven ondersteunen, 
waarbij speciale aandacht uitgaat naar het 
Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting, een agenda voor nieuwe 
vaardigheden en banen en Jeugd in 
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beweging. beweging, evenals het initiatief "Kansen 
voor jongeren".

Or. en

Amendement 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europees platform tegen armoede 
en sociale uitsluiting en de Innovatie-Unie 
zijn vlaggenschipinitiatieven die sociale 
innovatie erkennen als krachtig hulpmiddel 
om de sociale uitdagingen het hoofd te 
bieden die het gevolg zijn van de 
vergrijzing, armoede, werkloosheid, 
nieuwe arbeidspatronen en levensstijlen, en 
de verwachtingen van de burgers ten 
aanzien van sociale rechtvaardigheid, 
onderwijs en gezondheidszorg. Het 
programma moet actie ondersteunen om 
sociale innovatie te stimuleren op 
beleidsgebieden die binnen zijn reikwijdte 
vallen in de publieke, particuliere en derde 
sector, waarbij naar behoren rekening moet 
worden gehouden met de rol van de 
regionale en lokale autoriteiten. Het moet 
onder andere helpen innovatieve 
oplossingen en werkwijzen door middel 
van sociale experimenten te inventariseren, 
te beoordelen en op grotere schaal toe te 
passen om de lidstaten te helpen hun 
arbeidsmarkten en socialezekerheidsbeleid 
doeltreffender te hervormen. Het moet ook 
als katalysator fungeren voor 
grensoverschrijdende samenwerking en 
netwerken tussen actoren uit de publieke, 
particuliere en derde sector en hen meer 
betrekken bij de uitwerking en uitvoering 
van nieuwe benaderingen om te 
beantwoorden aan dringende sociale 

(4) Het Europees platform tegen armoede 
en sociale uitsluiting en de Innovatie-Unie 
zijn vlaggenschipinitiatieven die sociale 
innovatie erkennen als krachtig hulpmiddel 
– in het bijzonder in deze periode van 
economische crisis in de Europese Unie 
in haar geheel en in afzonderlijke regio's 
– om de sociale uitdagingen het hoofd te 
bieden die het gevolg zijn van de 
vergrijzing, armoede, werkloosheid, 
nieuwe arbeidspatronen en levensstijlen, en 
de verwachtingen van de burgers ten 
aanzien van sociale rechtvaardigheid, 
onderwijs en gezondheidszorg. Het 
programma moet actie ondersteunen om 
sociale innovatie te stimuleren op 
beleidsgebieden die binnen zijn reikwijdte 
vallen in de publieke, particuliere en derde 
sector, waarbij naar behoren rekening moet 
worden gehouden met de rol van de 
regionale en lokale autoriteiten. Het moet 
onder andere helpen innovatieve 
oplossingen en werkwijzen door middel 
van sociale experimenten te inventariseren, 
te beoordelen en op grotere schaal toe te 
passen om de lidstaten te helpen hun 
arbeidsmarkten en socialezekerheidsbeleid 
doeltreffender te hervormen, om in het 
bijzonder groei en evenwichtige 
ontwikkeling in de regio's van de 
Europese Unie te bevorderen. Het moet 
ook als katalysator fungeren voor 
grensoverschrijdende samenwerking en 
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behoeften en uitdagingen. netwerken tussen actoren uit de publieke, 
particuliere en derde sector en hen meer 
betrekken bij de uitwerking en uitvoering 
van nieuwe benaderingen om te 
beantwoorden aan dringende sociale 
behoeften en uitdagingen.

Or. fr

Amendement 26
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het Europees platform tegen armoede 
en sociale uitsluiting en de Innovatie-Unie 
zijn vlaggenschipinitiatieven die sociale 
innovatie erkennen als krachtig hulpmiddel 
om de sociale uitdagingen het hoofd te 
bieden die het gevolg zijn van de 
vergrijzing, armoede, werkloosheid, 
nieuwe arbeidspatronen en levensstijlen, en 
de verwachtingen van de burgers ten 
aanzien van sociale rechtvaardigheid, 
onderwijs en gezondheidszorg. Het 
programma moet actie ondersteunen om 
sociale innovatie te stimuleren op 
beleidsgebieden die binnen zijn reikwijdte 
vallen in de publieke, particuliere en derde 
sector, waarbij naar behoren rekening moet 
worden gehouden met de rol van de 
regionale en lokale autoriteiten. Het moet 
onder andere helpen innovatieve 
oplossingen en werkwijzen door middel 
van sociale experimenten te inventariseren, 
te beoordelen en op grotere schaal toe te 
passen om de lidstaten te helpen hun 
arbeidsmarkten en socialezekerheidsbeleid 
doeltreffender te hervormen. Het moet ook 
als katalysator fungeren voor 
grensoverschrijdende samenwerking en 
netwerken tussen actoren uit de publieke, 
particuliere en derde sector en hen meer 

(4) Het Europees platform tegen armoede 
en sociale uitsluiting en de Innovatie-Unie 
zijn vlaggenschipinitiatieven die sociale 
innovatie erkennen als krachtig hulpmiddel 
om de sociale uitdagingen het hoofd te 
bieden die het gevolg zijn van de 
vergrijzing, armoede, werkloosheid, 
nieuwe arbeidspatronen en levensstijlen, en 
de verwachtingen van de burgers ten 
aanzien van sociale rechtvaardigheid, 
onderwijs en gezondheidszorg. Het 
programma moet actie ondersteunen om 
sociale innovatie te stimuleren op 
beleidsgebieden die binnen zijn reikwijdte 
vallen in de publieke, particuliere en derde 
sector, waarbij naar behoren rekening moet 
worden gehouden met de rol van de
regionale en lokale autoriteiten. Het moet 
onder andere helpen innovatieve 
oplossingen en de praktische 
tenuitvoerlegging ervan door middel van 
sociale experimenten te inventariseren, te 
beoordelen en op grotere schaal toe te 
passen om de lidstaten te helpen hun 
arbeidsmarkten en socialezekerheidsbeleid 
doeltreffender te hervormen. Het moet ook 
als katalysator fungeren voor 
grensoverschrijdende samenwerking en 
netwerken tussen actoren uit de publieke, 
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betrekken bij de uitwerking en uitvoering 
van nieuwe benaderingen om te 
beantwoorden aan dringende sociale 
behoeften en uitdagingen.

particuliere en derde sector en hen meer 
betrekken bij de uitwerking en uitvoering 
van nieuwe benaderingen om te 
beantwoorden aan dringende sociale 
behoeften en uitdagingen.

Or. en

Amendement 27
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het programma moet in het 
bijzonder helpen innovatieve oplossingen 
en werkwijzen door middel van 
socialebeleidsexperimenten te 
inventariseren, te beoordelen en op 
grotere schaal toe te passen om de 
lidstaten te helpen hun arbeidsmarkten 
doeltreffender te maken en hun beleid 
inzake sociale zekerheid en insluiting 
waar nodig verder te verbeteren.
Socialebeleidsexperimenten verwijzen 
naar het toetsen op het terrein van sociale 
vernieuwingen op projectbasis. Hierdoor 
kan bewijsmateriaal worden verzameld 
inzake de haalbaarheid van sociale 
vernieuwingen. Succesvolle ideeën 
moeten op ruimere schaal worden 
voortgezet met financiële ondersteuning 
van het Europees sociaal fonds (ESF), 
evenals van andere bronnen. Uit ervaring 
is gebleken dat 
socialebeleidsexperimenten vaak tussen 
drie en vijf jaar blijven duren, waarbij 
heel veel verschillende actoren van 
allerlei formaat betrokken zijn. Waar ze 
bestaan dienen nationale 
informatiecentra over 
socialebeleidsexperimenten als centraal 
loket voor alle betrokken partijen en 
ondersteunen ze de oprichting en 
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ontwikkeling van netwerken en 
partnerschappen.

Or. de

Amendement 28
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het programma moet bijzondere 
aandacht besteden aan de territoriale 
dimensie van armoede en uitsluiting, en 
vooral aan de stijgende ongelijkheid 
tussen en binnen regio's, tussen regio's en 
steden, en binnen steden en kleinere 
gebieden.

Or. en

Amendement 29
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In lijn met de Europa 2020-strategie 
moet het programma streven naar een 
samenhangende aanpak om de 
werkgelegenheid te stimuleren en sociale 
uitsluiting en armoede te bestrijden. De 
uitvoering moet worden gerationaliseerd en 
vereenvoudigd, met name door middel van 
een aantal gemeenschappelijke bepalingen 
met betrekking tot onder andere algemene 
doelstellingen, typologie van de 
maatregelen en monitoring- en 
evaluatieregelingen. Het programma moet
zich tevens richten op grote projecten met 

(5) In lijn met de Europa 2020-strategie 
moet het programma streven naar een 
samenhangende aanpak om de 
werkgelegenheid te stimuleren en sociale 
uitsluiting en armoede te bestrijden. De 
uitvoering moet worden gerationaliseerd en 
vereenvoudigd, met name door middel van 
een aantal gemeenschappelijke bepalingen 
met betrekking tot onder andere algemene 
doelstellingen, typologie van de 
maatregelen en monitoring- en 
evaluatieregelingen. Het programma moet 
tevens de administratieve last voor de 
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een duidelijke meerwaarde voor de EU, 
om een kritische massa te bereiken en de
administratieve last voor de begunstigden
en de Commissie te beperken. Daarnaast 
kan meer gebruik worden gemaakt van 
vereenvoudigde kostenopties (financiering 
op basis van vaste bedragen en vaste 
tarieven), met name bij de uitvoering van 
mobiliteitsregelingen. Het programma 
moet een centraal loket worden voor 
verstrekkers van microfinanciering, voor 
het verlenen van microfinanciering, 
capaciteitsopbouw en technische 
ondersteuning. Tot slot moet het 
programma de nodige budgettaire 
flexibiliteit bieden door een reserve aan te 
leggen die op jaarbasis moet worden 
toegewezen om te beantwoorden aan de 
beleidsprioriteiten.

begunstigden beperken. Daarnaast kan 
meer gebruik worden gemaakt van 
vereenvoudigde kostenopties (financiering 
op basis van vaste bedragen en vaste 
tarieven), met name bij de uitvoering van 
mobiliteitsregelingen. Het programma 
moet een centraal loket worden voor 
verstrekkers van microfinanciering, voor 
het verlenen van microfinanciering, 
capaciteitsopbouw en technische 
ondersteuning. Tot slot moet het 
programma de nodige budgettaire 
flexibiliteit bieden door een reserve aan te 
leggen die op jaarbasis moet worden 
toegewezen om te beantwoorden aan de 
beleidsprioriteiten.

Or. en

Amendement 30
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Unie moet zichzelf uitrusten met 
een gedegen analytische basis om 
beleidsvorming op werkgelegenheids- en 
sociaal gebied te ondersteunen. Een 
dergelijke wetenschappelijke basis biedt 
een meerwaarde ten opzichte van nationale 
actie doordat deze een Europees karakter 
heeft en vergelijkbaarheid van de 
verzamelde gegevens mogelijk maakt, 
zodat een volledig beeld van de situatie op 
het gebied van werkgelegenheid, sociaal 
beleid en arbeidsvoorwaarden in de gehele 
Unie ontstaat en een goede evaluatie kan 
plaatsvinden van de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van programma's en 

(6) De Unie moet zichzelf uitrusten met 
een gedegen analytische basis om 
beleidsvorming op werkgelegenheids- en 
sociaal gebied te ondersteunen. Een 
dergelijke wetenschappelijke basis biedt 
een meerwaarde ten opzichte van nationale 
actie doordat deze een Europees karakter 
heeft en vergelijkbaarheid van de 
verzamelde gegevens mogelijk maakt, 
zodat een volledig beeld van de situatie op 
het gebied van werkgelegenheid, sociaal 
beleid en arbeidsvoorwaarden in de gehele 
Unie ontstaat en een goede evaluatie kan 
plaatsvinden van de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van programma's en 
beleid. In het bijzonder kan een beter 
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beleid. begrip van de territoriale dimensie van de 
sociaaleconomische achterstand in grote 
mate waarde toevoegen aan de 
inspanningen om een duurzamere en 
meer geïntegreerde aanpak te ontwikkelen 
om die achterstand aan te pakken.

Or. en

Amendement 31
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De Unie bevindt zich in een unieke 
positie om een Europees platform voor 
beleidsuitwisseling en wederzijdse 
leerprocessen tussen de lidstaten op 
werkgelegenheids- en sociaal gebied te
bieden. Kennis van beleid uit andere 
landen en de resultaten daarvan verbreedt 
de opties die beleidsmakers ter beschikking 
staan, leidt tot nieuwe 
beleidsontwikkelingen en stimuleert 
nationale hervormingen.

(7) De Unie bevindt zich in een unieke 
positie om een Europees platform voor 
beleidsuitwisseling en wederzijdse 
leerprocessen tussen de lidstaten te bieden 
door voorbeelden van goede werkwijzen
op werkgelegenheids- en sociaal gebied
aan te moedigen. Kennis van beleid uit 
andere landen en de resultaten daarvan 
verbreedt de opties die beleidsmakers ter 
beschikking staan, leidt tot nieuwe 
beleidsontwikkelingen en stimuleert 
nationale hervormingen.

Or. ro

Amendement 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Er moet eveneens actie worden 
ondernomen om investeringen te 
bevorderen in gezondheidszorg en sociale 
faciliteiten om niet alleen de ongelijkheid 
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en discriminatie te verminderen, maar 
ook om groei, welzijn en ontwikkeling op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
bevorderen;

Or. fr

Amendement 33
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Maatschappelijke organisaties die op 
verschillende niveaus actief zijn, kunnen 
een belangrijke rol spelen bij de
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma door deel te nemen aan het
beleidsvormingsproces en bij te dragen 
aan sociale innovatie.

(9) Maatschappelijke organisaties, met 
inbegrip van de sociale partners, spelen 
een sleutelrol in de bevordering van 
hoogwaardige werkgelegenheid en de 
bestrijding van sociale uitsluiting en 
armoede, evenals in het bestrijden van 
werkloosheid, en moeten nauw 
samenwerken in alle acties die gericht zijn
op het realiseren van de doelstellingen 
van het programma. Maatschappelijke 
organisaties die op verschillende niveaus 
actief zijn, moeten ten volle betrokken zijn 
om de doelstellingen van het programma te 
realiseren. Daarom moeten zij deelnemen
aan de ontwikkeling, controle, 
beoordeling, praktijktesten, verspreiding 
en wederzijds leren van nieuw beleid. Op 
alle niveaus moeten hoogwaardige 
partnerschappen worden gesmeed. Het
partnerschapsbeginsel moet worden 
versterkt en uitgebreid als het leidend 
beginsel voor alle onderdelen van het 
programma.

Or. en

Amendement 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Maatschappelijke organisaties die op 
verschillende niveaus actief zijn, kunnen 
een belangrijke rol spelen bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma door deel te nemen aan het 
beleidsvormingsproces en bij te dragen aan 
sociale innovatie.

(9) Maatschappelijke organisaties die op 
verschillende niveaus actief zijn, kunnen 
een belangrijke rol spelen bij de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
het programma door deel te nemen aan het 
beleidsvormingsproces en bij te dragen aan 
sociale innovatie. In dit verband moet een 
voortdurende dialoog worden 
gestimuleerd tussen nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld en 
van sociale partners om ervoor te zorgen 
dat geïntegreerde acties doeltreffend 
worden ingevoerd.

Or. fr

Amendement 35
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overeenkomstig de artikelen 45 en 46 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie zijn in Verordening
(EU) nr. 492/2011 bepalingen vastgelegd 
om het vrije verkeer van werknemers te 
verwezenlijken door een nauwe 
samenwerking tussen de lidstaten en met 
de Commissie tot stand te brengen. Eures 
moet een betere werking van de 
arbeidsmarkten bevorderen door 
grensoverschrijdende geografische 
mobiliteit van werknemers gemakkelijker 
te maken, de transparantie van de 
arbeidsmarkt te vergroten, te zorgen voor 
compensatie van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk, en activiteiten op het 

(11) Overeenkomstig de artikelen 45 en 46 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie zijn in Verordening
(EU) nr. 492/2011 bepalingen vastgelegd 
om het vrije verkeer van werknemers te 
verwezenlijken door een nauwe 
samenwerking tussen de lidstaten en met 
de Commissie tot stand te brengen. Eures 
moet een betere werking van de 
arbeidsmarkten bevorderen door
arbeidskansen actief te identificeren,
grensoverschrijdende geografische 
mobiliteit van werknemers, in het 
bijzonder van jonge werknemers,
gemakkelijker te maken, de transparantie 
van de arbeidsmarkt te vergroten, te zorgen 
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gebied van werving, advisering en 
begeleiding op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau te 
ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

voor compensatie van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk, en activiteiten op het 
gebied van werving, advisering en 
begeleiding op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau te 
ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

Or. pt

Amendement 36
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Overeenkomstig de artikelen 45 en 46 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie zijn in Verordening
(EU) nr. 492/2011 bepalingen vastgelegd 
om het vrije verkeer van werknemers te 
verwezenlijken door een nauwe 
samenwerking tussen de lidstaten en met 
de Commissie tot stand te brengen. Eures 
moet een betere werking van de 
arbeidsmarkten bevorderen door 
grensoverschrijdende geografische 
mobiliteit van werknemers gemakkelijker 
te maken, de transparantie van de 
arbeidsmarkt te vergroten, te zorgen voor 
compensatie van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk, en activiteiten op het 
gebied van werving, advisering en 
begeleiding op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau te 
ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie.

(11) Overeenkomstig de artikelen 45 en 46 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie zijn in Verordening
(EU) nr. 492/2011 bepalingen vastgelegd 
om het vrije verkeer van werknemers te 
verwezenlijken door een nauwe 
samenwerking tussen de lidstaten en met 
de Commissie tot stand te brengen. Eures 
moet een betere werking van de 
arbeidsmarkten bevorderen door 
grensoverschrijdende geografische 
mobiliteit van werknemers gemakkelijker 
te maken, de transparantie van de 
arbeidsmarkt te vergroten, te zorgen voor 
compensatie van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk, en activiteiten op het 
gebied van werving, advisering en 
begeleiding op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau te 
ondersteunen, hetgeen bijdraagt tot de
tenuitvoerlegging van het 
flexizekerheidsbeleid en de doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie.

Or. ro
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Amendement 37
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een van de grootste belemmeringen 
om een bedrijf te starten is gebrek aan 
toegang tot krediet, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. De Unie en de lidstaten moeten op 
dit punt meer doen om het aanbod aan 
microfinanciering te vergroten en tegemoet 
te komen aan de vraag van degenen die 
hieraan het meest behoefte hebben, met 
name werkloze en kwetsbare mensen die 
een micro-onderneming willen starten of 
uitbouwen, eventueel als zelfstandige, 
maar geen toegang tot krediet hebben. Als 
eerste stap hebben het Europees Parlement 
en de Raad in 2010 de Faciliteit opgezet.

(14) Een van de grootste belemmeringen 
om een bedrijf te starten is gebrek aan 
toegang tot krediet, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. De Unie en de lidstaten moeten op 
dit punt meer doen, in het bijzonder door 
de administratieve formaliteiten flexibeler 
te maken, om het aanbod aan 
microfinanciering te vergroten en tegemoet 
te komen aan de vraag van degenen die 
hieraan het meest behoefte hebben, met 
name werkloze en kwetsbare mensen die 
een micro-onderneming willen starten of 
uitbouwen, eventueel als zelfstandige, 
maar geen toegang tot krediet hebben. Als 
eerste stap hebben het Europees Parlement 
en de Raad in 2010 de Faciliteit opgezet.
De Commissie moet er tevens voor zorgen 
dat door permanente beperkingen 
getroffen regio's en ernstig door de crisis 
getroffen regio's een grotere toegang 
hebben tot Europese fondsen, waardoor 
ze kunnen functioneren als hefbomen 
voor groei en ze hun beperkingen 
verminderen.

Or. pt

Amendement 38
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Een van de grootste belemmeringen 
om een bedrijf te starten is gebrek aan 

(14) Een van de grootste belemmeringen 
om een bedrijf te starten is gebrek aan 
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toegang tot krediet, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. De Unie en de lidstaten moeten op 
dit punt meer doen om het aanbod aan 
microfinanciering te vergroten en tegemoet 
te komen aan de vraag van degenen die 
hieraan het meest behoefte hebben, met 
name werkloze en kwetsbare mensen die 
een micro-onderneming willen starten of 
uitbouwen, eventueel als zelfstandige, 
maar geen toegang tot krediet hebben. Als 
eerste stap hebben het Europees Parlement 
en de Raad in 2010 de Faciliteit opgezet.

toegang tot krediet, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan. De Unie en de lidstaten moeten op 
dit punt meer doen om het aanbod aan 
microfinanciering te vergroten en tegemoet 
te komen aan de vraag van degenen die 
hieraan het meest behoefte hebben, met 
name werkloze en kwetsbare mensen die 
een micro-onderneming willen starten of 
uitbouwen, eventueel als zelfstandige, 
maar geen toegang tot krediet hebben. 
Tegelijk vormen kleine bedrijven en 
micro-ondernemingen de meerderheid 
van de nieuw opgerichte bedrijven in de 
Europese Unie en kunnen microkredieten 
de snelste manier zijn om toegevoegde 
waarde en concrete resultaten te krijgen. 
Als eerste stap hebben het Europees 
Parlement en de Raad in 2010 de Faciliteit 
opgezet.

Or. ro

Amendement 39
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Om voort te bouwen op de ervaring 
van internationale financiële instellingen, 
met name de Europese Investeringsbank 
Groep, moeten maatregelen met betrekking 
tot microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap indirect door de 
Commissie worden uitgevoerd door taken 
in verband met de uitvoering van de 
begroting overeenkomstig het Financieel 
Reglement aan financiële instellingen toe 
te vertrouwen. Gebruikmaking van de 
middelen van de EU betekent dat de 
hefboomwerking van internationale 
financiële instellingen en andere 
investeerders wordt gebundeld, 

(17) Om voort te bouwen op de ervaring 
van internationale financiële instellingen, 
met name de Europese Investeringsbank 
Groep, moeten maatregelen met betrekking 
tot microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap indirect door de 
Commissie worden uitgevoerd door taken 
in verband met de uitvoering van de 
begroting overeenkomstig het Financieel 
Reglement aan financiële instellingen toe 
te vertrouwen. Gebruikmaking van de 
middelen van de EU betekent dat de 
hefboomwerking van internationale 
financiële instellingen en andere 
investeerders wordt gebundeld, 
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benaderingen worden gelijkgeschakeld en 
zo de toegang tot financiering voor micro-
ondernemingen, waaronder zelfstandigen 
en sociale ondernemingen, beter wordt.
Zo helpt de bijdrage van de Unie de 
opkomende sector van de sociale 
ondernemingen en de 
microfinancieringsmarkt in de Unie zich te 
ontwikkelen en stimuleert deze 
grensoverschrijdende activiteiten.

benaderingen worden gelijkgeschakeld en 
zo de toegang tot financiering en de
verspreiding van microfinancieren naar 
groepen die in het bijzonder een risico 
lopen en jongeren, beter worden. Het 
ondersteunt voorts de ontwikkeling van 
het ondernemerschap, de sociale 
economie en micro-ondernemingen die 
geen of onvoldoende kredietwaardigheid 
en geen of onvoldoende kapitaalmiddelen 
en daardoor geen toegang tot kredieten 
hebben. Zo helpt de bijdrage van de Unie 
de opkomende sector van de sociale 
ondernemingen en de 
microfinancieringsmarkt in de Unie zich te 
ontwikkelen en stimuleert deze 
grensoverschrijdende activiteiten.

Or. en

Amendement 40
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) In overeenstemming met de 
Europa 2020-strategie moet het 
programma het probleem van de 
jeugdwerkloosheid aanpakken. Ondanks 
de positieve signalen van een herstel in 
2009 was de werkgelegenheidsgroei te 
gering om een bestendige vermindering 
van de hoge werkloosheidsgraad teweeg te 
brengen. De gemiddelde 
werkloosheidsduur is langer geworden en 
de jeugdwerkloosheidscijfers zijn in veel 
lidstaten gestegen, tot meer dan 40% in 
sommige daarvan. Hoewel de situatie in 
de lidstaten aanzienlijk verschilt, is de 
gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad in 
de Unie zelfs meer dan dubbel zo hoog als 
de werkloosheidsgraad bij volwassenen. 
Bovendien zijn er grote regionale 
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verschillen. Vooral in landelijke gebieden 
stijgt de jeugdwerkloosheid. Jongeren 
onder 25 jaar moeten een toekomst en een 
perspectief krijgen op een sleutelrol in het 
bijdragen tot de maatschappij en de 
economie in Europa, wat in deze crisistijd 
een bijzonder belang heeft.

Or. en

Amendement 41
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 ter) Jeugdwerkloosheid en de 
onzekerheid van de werkgelegenheid van 
jongeren aanpakken zou niet alleen de 
sociale kosten beperken, maar ook de 
sociale insluiting bevorderen. Daarom 
moet het programma een bijzondere 
nadruk leggen op de werkgelegenheid van 
jongeren door een pijler "initiatief voor 
de jeugd" in te voeren dat erop gericht is 
de overgang tussen onderwijs en 
volwaardig werk, evenals de 
arbeidsomstandigheden van jongeren te 
verbeteren en het vroegtijdig 
schoolverlaten te beperken.

Or. en

Amendement 42
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quater) De 
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microfinancieringsfaciliteit moet een 
langdurig effect hebben, potentiële 
begunstigden bereiken en dienen als een 
proactief element voor zowel het 
economische als het lokale 
ontwikkelingsbeleid. De acties rond 
microfinanciering en sociaal ondernemen 
moeten vergezeld zijn van begeleidings-
en opleidingsprogramma's om optimale 
kansen te scheppen voor het ontstaan van 
leefbare micro-ondernemingen. Een vast 
gedeelte van het budget moet daarom aan 
dergelijke maatregelen worden 
toegewezen.

Or. en

Amendement 43
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 quinquies) De Commissie en de 
lidstaten moeten een op rechten 
gebaseerde aanpak voor opleiding en 
werkgelegenheid aannemen. Het 
kwalitatief aspect van volwaardig werk 
voor jongeren, met inbegrip van 
vergoeding voor stages en 
praktijkopleidingen, mag niet in het 
gedrang worden gebracht, en de 
basisarbeidsnormen en andere normen 
inzake arbeidsuren, loon, sociale 
zekerheid en gezondheid en veiligheid op 
het werk moeten centrale overwegingen 
zijn bij de gemaakte inspanningen.

Or. en

Amendement 44
Karima Delli
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Voorstel voor een verordening
Overweging 17 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 sexies) Acties volgens het programma 
moeten lidstaten helpen om efficiënte 
stimulansen te creëren, zoals 
werkgelegenheidssubsidies of 
verzekeringsbijdragen voor jongeren, voor 
de totstandkoming van gewaarborgde 
volwaardige leef- en 
arbeidsomstandigheden. Dergelijke 
stimulansen moeten openbare en 
particuliere werkgevers aanmoedigen om 
jongeren een baan te geven en op te 
leiden, om te investeren in zowel het 
creëren van volwaardige jobs voor 
jongeren en in permanente opleiding en 
verbetering van hun vaardigheden tijdens 
de werkgelegenheid, en om het 
ondernemerschap als een keuze bij 
jongeren te ondersteunen. Het 
programma moet eveneens wijzen op de 
bijzondere rol en belang van kleine 
ondernemingen inzake opleiding, 
deskundigheid en traditionele knowhow 
en ervoor zorgen dat jongeren toegang 
krijgen tot microfinanciering. Het 
programma moet de uitwisseling van beste 
praktijken tussen de lidstaten in al deze 
domeinen vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 45
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 17 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 septies) Acties volgens het programma 
moeten de lidstaten en de actoren op de 
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arbeidsmarkt helpen bij het invoeren van 
de jeugdgarantie die ervoor zorgt dat 
jongeren binnen vier maanden na het 
verlaten van de school een baan hebben 
of een opleiding of (her)scholing volgen, 
in het bijzonder voor jongeren die vroeg 
het onderwijs of opleiding hebben 
verlaten en andere kwetsbare jongeren. 
Het programma moet de uitwisseling van 
beste praktijken tussen de lidstaten in dit 
domein vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 46
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Uit hoofde van de artikelen 8 en 10
van het Verdrag moet het programma de
mainstreaming van gendergelijkheids- en 
non-discriminatiedoelstellingen bij elk 
optreden ondersteunen. Er moet 
regelmatig monitoring en evaluatie 
plaatsvinden om te beoordelen hoe in de 
activiteiten van het programma wordt 
omgegaan met kwesties inzake 
gendergelijkheid en non-discriminatie.

(18) Uit hoofde van artikel 8 van het 
Verdrag moet het programma ervoor 
zorgen dat de tenuitvoerlegging van de 
prioriteiten ervan bijdraagt tot de 
bevordering van de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Uit evaluaties is het 
belang gebleken om rekening te houden 
met het gender in alle aspecten van het 
programma, door er in het bijzonder voor 
te zorgen dat specifieke acties worden 
ondernomen om gendergelijkheid te 
bevorderen. Er moet regelmatig 
monitoring en evaluatie plaatsvinden om te 
beoordelen hoe in de activiteiten van het 
programma wordt omgegaan met kwesties 
inzake gendergelijkheid.

Or. en

Amendement 47
Karima Delli
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Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Uit hoofde van artikel 10 van het 
Verdrag moet het programma ervoor 
zorgen dat de tenuitvoerlegging van de 
prioriteiten ervan bijdraagt tot de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid en voldoet 
aan de verplichting van het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake de rechten 
van personen met een handicap inzake 
onder meer onderwijs, werk en 
werkgelegenheid en toegankelijkheid. Het 
programma moet bijdragen tot de 
strategieën van de Europese Unie die deze 
beginselen invoert. Er moet regelmatig 
monitoring en evaluatie plaatsvinden om 
te beoordelen hoe in de activiteiten van 
het programma wordt omgegaan met 
kwesties inzake non-discriminatie.

Or. en

Amendement 48
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Uit hoofde van het artikel 3 van 
het Verdrag en artikel 24 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie zorgt het programma voor 
de bescherming van de rechten van het 
kind.

Or. en
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Amendement 49
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Uit hoofde van artikel 9 van het 
Verdrag moet het programma ervoor 
zorgen dat rekening wordt gehouden met 
de vereisten in verband met de bevordering 
van de werkgelegenheid, de waarborging 
van toereikende sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting bij de 
vaststelling en uitvoering van het beleid en 
de activiteiten van de Unie.

(19) Uit hoofde van artikel 9 van het 
Verdrag moet het programma ervoor 
zorgen dat rekening wordt gehouden met
de vereisten in verband met de bevordering 
van de hoogwaardige werkgelegenheid, de 
waarborging van toereikende sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting bij de vaststelling en uitvoering 
van het beleid en de activiteiten van de 
Unie.

Or. en

Amendement 50
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Uit hoofde van artikel 9 van het 
Verdrag moet het programma ervoor 
zorgen dat rekening wordt gehouden met 
de vereisten in verband met de bevordering 
van de werkgelegenheid, de waarborging 
van toereikende sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting bij de 
vaststelling en uitvoering van het beleid en 
de activiteiten van de Unie.

(19) Uit hoofde van artikel 9 van het 
Verdrag moet het programma ervoor 
zorgen dat rekening wordt gehouden met 
de vereisten in verband met de bevordering 
van de werkgelegenheid, de waarborging 
van toereikende sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting bij de 
vaststelling en uitvoering van het beleid en 
de activiteiten van de Unie; lokale en 
regionale autoriteiten moeten aan 
onderzoek en industrie gewijde 
instellingen bevorderen en investeringen 
door industriële ondernemingen in 
onderzoek en ontwikkeling aanmoedigen 
en ondersteunen.

Or. ro
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Amendement 51
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien de doelstellingen van deze 
verordening vanwege hun omvang en 
effecten niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
beter op het niveau van de Unie kunnen 
worden gerealiseerd, kan de Unie 
maatregelen nemen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

(21) Aangezien de doelstellingen van deze 
verordening vanwege hun omvang en 
effecten niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
beter op het niveau van de Unie kunnen 
worden gerealiseerd, kan de Unie 
maatregelen nemen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel en rekening 
houdend met de institutionele structuur 
van de lidstaten en regio's, gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken

Or. pt

Amendement 52
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Aangezien de doelstellingen van deze 
verordening vanwege hun omvang en 
effecten niet voldoende door de lidstaten 
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
beter op het niveau van de Unie kunnen 
worden gerealiseerd, kan de Unie 
maatregelen nemen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie neergelegde 

(21) Aangezien de doelstellingen van deze 
verordening vanwege hun omvang en 
effecten niet voldoende door alle lidstaten, 
in het bijzonder op regionaal niveau,
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve 
beter op het niveau van de Unie kunnen 
worden gerealiseerd, kan de Unie 
maatregelen nemen overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de 
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subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

Europese Unie neergelegde 
subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstellingen te verwezenlijken.

Or. ro

Amendement 53
Iosif Matula

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De bevoegde autoriteiten moeten 
financiële stimulansen bieden aan 
werkgevers die opleiding geven aan 
onvoldoende opgeleid personeel en zo 
bijdragen tot hun toegang tot de 
arbeidsmarkt. 

Or. ro

Amendement 54
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening wordt een 
Programma van de Europese Unie voor 
sociale verandering en innovatie (hierna
"het programma" genoemd) vastgesteld, 
met als doel bij te dragen tot de uitvoering 
van de Europa 2020-strategie en de 
kerndoelen en de geïntegreerde 
richtsnoeren daarvan door financiële 
ondersteuning te verlenen voor de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 

1. Bij deze verordening wordt een 
Programma van de Europese Unie voor 
sociale vooruitgang, solidariteit, 
werkgelegenheid en innovatie (hierna "het 
programma" genoemd) vastgesteld, met als 
doel bij te dragen tot de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie, de kerndoelen, 
vlaggenschipinitiatieven en de 
geïntegreerde richtsnoeren daarvan, en het 
initiatief "Kansen voor jongeren" door 
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de Europese Unie met betrekking tot de 
bevordering van de werkgelegenheid, de 
waarborging van toereikende sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting en de verbetering van 
de arbeidsvoorwaarden.

financiële ondersteuning te verlenen voor 
de verwezenlijking van de doelstellingen 
van de Europese Unie met betrekking tot 
de bevordering van hoogwaardige
werkgelegenheid, de waarborging van 
toereikende en volwaardige sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden en de 
werkgelegenheid en 
onderwijsomstandigheden van jongeren.

Or. en

Amendement 55
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "Sociale onderneming": een
onderneming die als primaire doelstelling
heeft een sociale impact te bewerkstelligen 
in plaats van winst te maken voor de
eigenaren en belanghebbenden. Zij is 
actief op de markt door op ondernemende 
en innovatieve wijze goederen en diensten 
te produceren en gebruikt overschotten
vooral voor sociale doeleinden. Zij wordt 
op controleerbare en transparante wijze 
bestuurd, met name door de werknemers, 
afnemers en belanghebbenden bij haar 
bedrijfsactiviteiten te betrekken.

a) "Sociale onderneming": een operator in 
de sociale economie die als primair doel
heeft sociale doelstellingen te 
bewerkstelligen in plaats van winst te 
maken voor haar eigenaren, leden en
aandeelhouders. Zij is actief op de markt 
door op ondernemende en innovatieve 
wijze goederen en diensten te produceren 
en herinvesteert vooral winst om haar
sociale doelstellingen te realiseren. Zij 
wordt op controleerbare en transparante 
wijze bestuurd, met name door de 
werknemers, afnemers en 
belanghebbenden bij haar 
bedrijfsactiviteiten te betrekken.

Or. en

Amendement 56
Karin Kadenbach



PE488.021v01-00 26/67 AM\900792NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "Sociale onderneming": een 
onderneming die als primaire doelstelling 
heeft een sociale impact te bewerkstelligen 
in plaats van winst te maken voor de
eigenaren en belanghebbenden. Zij is actief 
op de markt door op ondernemende en 
innovatieve wijze goederen en diensten te 
produceren en gebruikt overschotten
vooral voor sociale doeleinden. Zij wordt 
op controleerbare en transparante wijze 
bestuurd, met name door de werknemers, 
afnemers en belanghebbenden bij haar 
bedrijfsactiviteiten te betrekken.

a) "Sociale onderneming": een 
onderneming die als primaire doelstelling 
heeft sociale doelstellingen te 
bewerkstelligen in plaats van te streven 
naar het maken van winst voor haar
eigenaren, leden en belanghebbenden. Zij 
is actief op de markt door op 
ondernemende en innovatieve wijze 
goederen en diensten te produceren en
herinvesteert overschotten om haar sociale
doelen verder te bevorderen. Zij wordt op 
controleerbare en transparante wijze 
bestuurd, met name door de werknemers, 
afnemers en belanghebbenden bij haar 
bedrijfsactiviteiten te betrekken.

Or. de

Amendement 57
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "Sociale onderneming": een 
onderneming die als primaire doelstelling 
heeft een sociale impact te bewerkstelligen 
in plaats van winst te maken voor de 
eigenaren en belanghebbenden. Zij is actief 
op de markt door op ondernemende en 
innovatieve wijze goederen en diensten te 
produceren en gebruikt overschotten vooral 
voor sociale doeleinden. Zij wordt op 
controleerbare en transparante wijze 
bestuurd, met name door de werknemers, 
afnemers en belanghebbenden bij haar 
bedrijfsactiviteiten te betrekken.

a) "Sociale onderneming": een 
onderneming die als primaire doelstelling 
heeft een positieve sociale impact te 
bewerkstelligen in plaats van winst te 
maken voor de eigenaren en 
belanghebbenden. Zij is actief op de markt 
door op ondernemende en innovatieve 
wijze goederen en diensten te produceren 
en gebruikt overschotten vooral voor 
geschikte sociale doeleinden, in het 
bijzonder in het kader van de lokale 
behoeften. Zij wordt op controleerbare en 
transparante wijze bestuurd, met name 
door de werknemers, afnemers en 
belanghebbenden bij haar 
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bedrijfsactiviteiten te betrekken.

Or. pl

Amendement 58
Jens Nilsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "Sociale onderneming": een 
onderneming die als primaire doelstelling 
heeft een sociale impact te bewerkstelligen 
in plaats van winst te maken voor de 
eigenaren en belanghebbenden. Zij is actief 
op de markt door op ondernemende en 
innovatieve wijze goederen en diensten te 
produceren en gebruikt overschotten 
vooral voor sociale doeleinden. Zij wordt 
op controleerbare en transparante wijze 
bestuurd, met name door de werknemers, 
afnemers en belanghebbenden bij haar 
bedrijfsactiviteiten te betrekken.

a) "Sociale onderneming": een 
onderneming die als primaire doelstelling 
heeft een sociale impact te bewerkstelligen 
in plaats van winst te maken voor de 
eigenaren en belanghebbenden. Zij is actief 
op de markt door sociaal welzijn voor de 
gemeenschap te creëren, door goederen 
en diensten van algemeen belang te 
produceren en het productieproces op een 
democratische en participerende manier 
te organiseren, waarbij interne 
belanghebbenden en de gemeenschap zelf 
wordt betrokken. Zij is op ondernemende 
en innovatieve wijze actief op de markt en 
gebruikt overschotten vooral voor sociale 
doeleinden. Zij wordt op controleerbare en 
transparante wijze bestuurd.

Or. en

Amendement 59
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) “Microfinanciering": garanties, 
tegengaranties, microkredieten, 
aandelenkapitaal en quasi-aandelenkapitaal 
die aan personen en micro-ondernemingen 

d) "Microfinanciering": garanties, 
tegengaranties, microkredieten, 
aandelenkapitaal en quasi-aandelenkapitaal 
die aan personen en micro-ondernemingen 
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worden verstrekt. worden verstrekt die geen of onvoldoende 
kredietwaardigheid en geen of 
onvoldoende kapitaalmiddelen en 
daardoor geen toegang tot kredieten 
hebben.

Or. en

Amendement 60
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het programma bestaat uit de volgende 
drie complementaire pijlers:

1. Het programma bestaat uit de volgende 
vier complementaire pijlers:

Or. en

Amendement 61
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de Progress-pijler, die de ontwikkeling, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het
werkgelegenheids- en sociaal beleid en de 
wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van 
de Unie ondersteunt en bevordert
wetenschappelijk gefundeerde 
beleidsvorming en innovatie, in 
samenwerking met de sociale partners, 
maatschappelijke organisaties en andere 
belanghebbende partijen;

a) de Progress-pijler, die de ontwikkeling, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
beleid van de Unie inzake 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
sociale insluiting, wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden en de strijd tegen 
armoede ondersteunt en wetenschappelijk
gefundeerde beleidsvorming en sociale 
vooruitgang bevordert, in samenwerking 
met de sociale partners, maatschappelijke 
organisaties, lokale en regionale 
autoriteiten en andere belanghebbende 
partijen;

Or. en
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Amendement 62
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de Progress-pijler, die de ontwikkeling, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en de 
wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van 
de Unie ondersteunt en bevordert 
wetenschappelijk gefundeerde 
beleidsvorming en innovatie, in 
samenwerking met de sociale partners, 
maatschappelijke organisaties en andere 
belanghebbende partijen;

a) de Progress-pijler, die de ontwikkeling, 
uitvoering, monitoring en evaluatie van het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en de 
wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van 
de Unie ondersteunt en bevordert 
wetenschappelijk gefundeerde 
beleidsvorming en innovatie, in 
samenwerking met lokale en regionale 
regeringen, de sociale partners, 
maatschappelijke organisaties en andere 
belanghebbende partijen;

Or. en

Motivering

Het bereiken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie moet gebaseerd zijn op alle 
regeringsniveaus die ervoor verantwoordelijk zijn.

Amendement 63
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap, die de toegang tot
financiering voor ondernemers zal 
vergemakkelijken, met name voor 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt
af staan, en sociale ondernemingen.

c) de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap, die de toegang tot en de 
beschikbaarheid van microfinanciering 
zal helpen verhogen voor personen die 
hun baan hebben verloren of dreigen te 
verliezen, of die moeilijkheden hebben om
de arbeidsmarkt te betreden of opnieuw te 
betreden, evenals voor mensen die 
bedreigd zijn met sociale uitsluiting of 
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kwetsbare personen die zich in een 
onvoordelige positie bevinden voor 
toegang tot de conventionele kredietmarkt
en voor micro-ondernemingen die deze 
personen tewerkstellen, net als 
ondernemingen in de sociale economie.

Or. en

Amendement 64
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap, die de toegang tot 
financiering voor ondernemers zal 
vergemakkelijken, met name voor degenen 
die het verst van de arbeidsmarkt af staan, 
en sociale ondernemingen.

c) de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap, die de toegang tot 
financiering voor ondernemers zal 
vergemakkelijken, met name voor degenen 
die het verst van de arbeidsmarkt af staan, 
en sociale ondernemingen, met bijzondere 
aandacht voor de specifieke behoeften van 
de ultraperifere gebieden en de meest 
afgelegen gebieden.

Or. pt

Amendement 65
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap, die de toegang tot 
financiering voor ondernemers zal 
vergemakkelijken, met name voor degenen 
die het verst van de arbeidsmarkt af staan, 
en sociale ondernemingen.

c) de pijler Microfinanciering en sociaal 
ondernemerschap, die de toegang tot 
financiering voor ondernemers zal 
vergemakkelijken, met name voor degenen 
die het verst van de arbeidsmarkt af staan, 
jongeren en sociale ondernemingen.
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Or. pt

Amendement 66
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de pijler "initiatief voor de jeugd"
die de werkgelegenheid en 
onderwijsomstandigheden van jongeren, 
in het bijzonder die jongeren die geen 
onderwijs of opleiding volgen of die niet 
tewerkgesteld zijn, zal verbeteren.

Or. en

Amendement 67
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 1 tot en met 14 
vastgelegde gemeenschappelijke 
bepalingen zijn van toepassing op alle in de 
punten a), b) en c), van lid 1 bedoelde 
pijlers, en op elk van die pijlers zijn tevens 
specifieke artikelen van toepassing.

2. De in de artikelen 1 tot en met 14 
vastgelegde gemeenschappelijke 
bepalingen zijn van toepassing op alle in de 
punten a), b), c) en c) bis, van lid 1 
bedoelde pijlers, en op elk van die pijlers 
zijn tevens specifieke artikelen van 
toepassing.

Or. en

Amendement 68
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stimuleren dat de belangrijkste Europese 
en nationale beleidsmakers en andere 
belanghebbende partijen zich nauwer 
betrokken voelen bij de doelstellingen van 
de Unie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociaal beleid en 
arbeidsvoorwaarden, om concrete en 
gecoördineerde acties op zowel het niveau 
van de Unie als op nationaal niveau te 
bewerkstelligen;

a) stimuleren dat de belangrijkste 
Europese, nationale, regionale en lokale
beleidsmakers en andere belanghebbende 
partijen zich nauwer betrokken voelen bij 
de doelstellingen van de Unie op het 
gebied van werkgelegenheid, sociaal beleid 
en arbeidsvoorwaarden, om concrete en 
gecoördineerde acties op zowel het niveau 
van de Unie als op nationaal niveau te 
bewerkstelligen;

Or. en

Motivering

Het bereiken van de doelstellingen van de Europa 202-strategie moet gebaseerd zijn op alle 
regeringsniveaus die ervoor verantwoordelijk zijn. Daarom is het essentieel om de capaciteit 
van lokale autoriteiten te versterken om de tenuitvoerlegging van het beleid van de Europese 
Unie te ondersteunen via wederzijds leren, bewijsmateriaal en capaciteitsopbouw.

Amendement 69
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) stimuleren dat de belangrijkste Europese 
en nationale beleidsmakers en andere 
belanghebbende partijen zich nauwer 
betrokken voelen bij de doelstellingen van 
de Unie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociaal beleid en 
arbeidsvoorwaarden, om concrete en 
gecoördineerde acties op zowel het niveau 
van de Unie als op nationaal niveau te 
bewerkstelligen;

a) stimuleren dat de belangrijkste Europese 
en nationale beleidsmakers en andere 
belanghebbende partijen zich nauwer 
betrokken voelen bij de doelstellingen van 
de Unie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociaal beleid en 
arbeidsvoorwaarden, om concrete en 
gecoördineerde acties op zowel het niveau 
van de Unie als op nationaal niveau te 
bewerkstelligen, en het vertrouwen van 
het publiek en de algemene 
belanghebbenden te bevorderen; 

Or. ro



AM\900792NL.doc 33/67 PE488.021v01-00

NL

Amendement 70
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de ontwikkeling van passende, 
toegankelijke en doelmatige 
socialezekerheidsstelsels en 
arbeidsmarkten ondersteunen en 
beleidshervormingen aanmoedigen door 
goed bestuur, wederzijdse leerprocessen en 
sociale innovatie te stimuleren;

b) de ontwikkeling van passende,
volwaardige, toegankelijke en doelmatige 
socialezekerheidsstelsels en 
arbeidsmarkten ondersteunen om voor 
sociale insluiting en een hoog niveau van 
hoogwaardige tewerkstelling te zorgen en
beleidshervormingen aanmoedigen door de 
deelname te stimuleren van alle relevante 
belanghebbenden, met inbegrip van niet-
gouvernementele organisaties en 
kwetsbare personen zoals personen die te 
maken krijgen met armoede en sociale 
uitsluiting, personen met een handicap, 
migranten en etnische minderheden, 
evenals goed bestuur, wederzijdse 
leerprocessen en sociale innovatie te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 71
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de wetgeving van de Unie moderniseren 
volgens de beginselen voor slimme 
regelgeving en ervoor zorgen dat de
wetgeving van de Unie ten aanzien van 
arbeidsvoorwaarden doeltreffend wordt 
toegepast;

c) de vooruitgang van de sociale 
doelstellingen van de Europa 2020-
strategie en het beleid van de Unie, 
evenals de wetgeving van de Unie ten 
aanzien van arbeidsvoorwaarden
controleren;

Or. en
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Amendement 72
Wojciech Michał Olejniczak

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de geografische mobiliteit van 
werknemers verbeteren en de 
arbeidskansen vergroten door open en voor 
iedereen toegankelijke arbeidsmarkten in 
de Unie te creëren;

d) de geografische mobiliteit van 
werknemers verbeteren en de 
arbeidskansen vergroten door open en voor 
iedereen toegankelijke arbeidsmarkten in 
de Unie te creëren, evenals de nodige 
herscholingskansen bieden aan arbeiders 
in bedrijfstakken en sectoren die worden 
getroffen door herstructureringen en 
massale ontslagen die in het bijzonder het 
gevolg zijn van de negatieve effecten van 
de globalisering;

Or. pl

Motivering

Dit amendement wil de reikwijdte van het programma uitbreiden en de nodige synergie 
bereiken met de bepalingen van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
oprichting van een Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020).

Amendement 73
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de geografische mobiliteit van 
werknemers verbeteren en de 
arbeidskansen vergroten door open en voor 
iedereen toegankelijke arbeidsmarkten in 
de Unie te creëren;

d) de geografische mobiliteit van 
werknemers verbeteren en de 
arbeidskansen vergroten door open en voor 
iedereen toegankelijke arbeidsmarkten in 
de Unie te creëren, met bijzondere 
aandacht voor jongeren die ernstige 
moeilijkheden hebben om een baan te 
vinden;
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Or. pt

Amendement 74
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) armoede en sociale uitsluiting 
bestrijden door de activiteiten van 
maatschappelijke organisaties, sociale 
partners, sociale ondernemingen en 
organisaties uit de sociale economie, en 
openbare organen te ondersteunen.

Or. en

Amendement 75
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) zorgen voor een goede overgang van 
onderwijs naar volwaardige 
werkgelegenheid, vroegtijdig 
schoolverlaten vermijden en de kwaliteit 
van stages en praktijkopleidingen 
bevorderen.

Or. en

Amendement 76
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de gelijkheid van vrouwen en mannen te 
bevorderen en discriminatie op grond van 
geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid te 
bestrijden;

a) gelijkheid tussen vrouwen en mannen
bevorderen door gendermainstreaming, 
de tenuitvoerlegging van positieve actie 
om gendergelijkheid te bevorderen,
discriminatie op grond van geslacht, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid te bestrijden en voldoen aan de 
verplichting van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap met 
betrekking tot onder meer onderwijs, werk 
en werkgelegenheid en toegankelijkheid;

Or. en

Amendement 77
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Partnerschapbeginsel

Om ervoor te zorgen dat het programma 
de behoeften en vereisten van de 
begunstigden inlossen en om goed 
bestuur, wederzijds leren en sociale 
innovatie te bevorderen, zullen de 
Commissie en de lidstaten het 
partnerschapsbeginsel toepassen tijdens 
de hele levensduur en op alle niveaus van 
het programma. Daartoe zal de 
Commissie en de lidstaten ervoor zorgen 
dat maatschappelijke organisaties, 
waaronder sociale partners die de 
doelgroepen van het programma vormen, 
en lokale en regionale autoriteiten 
betrokken zijn bij strategische 
beslissingen en de ontwikkeling, 
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tenuitvoerlegging, controle, evaluatie en 
verspreiding van de pijlers van het 
programma.
Voldoende financiële middelen zullen 
worden toegewezen om te zorgen voor een 
daadwerkelijke toepassing van het 
partnerschapsbeginsel, evenals voor 
activiteiten voor de opbouw van capaciteit 
en competentie van de sociale partners en 
van maatschappelijke organisaties, 
waaronder op lokaal en regionaal niveau, 
die de doelgroepen van het programma 
uitmaken.

Or. en

Amendement 78
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 60% aan de Progress-pijler, waarvan ten 
minste 17% wordt toegewezen voor de 
bevordering van sociale experimenten als 
methode voor het toetsen en evalueren 
van innovatieve oplossingen om deze op 
grotere schaal toe te passen;

a) 60% aan de Progress-pijler, waarvan ten 
minste 50% wordt toegewezen aan sociale 
bescherming, sociale insluiting en de 
vermindering en preventie van armoede;

Or. en

Amendement 79
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 60% aan de Progress-pijler, waarvan ten 
minste 17% wordt toegewezen voor de 
bevordering van sociale experimenten als 

a) 56% aan de Progress-pijler, waarvan ten 
minste 50% wordt toegewezen aan sociale 
bescherming, sociale insluiting en de
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methode voor het toetsen en evalueren 
van innovatieve oplossingen om deze op 
grotere schaal toe te passen;

vermindering en preventie van armoede, 
ten minste 10% aan de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid en ten minste 25% aan 
de bevordering van
socialebeleidsexperimenten; fondsen 
zullen beschikbaar zijn voor kleine, 
middelgrote en grote projecten;

Or. de

Amendement 80
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) 60% aan de Progress-pijler, waarvan ten 
minste 17% wordt toegewezen voor de 
bevordering van sociale experimenten als 
methode voor het toetsen en evalueren van 
innovatieve oplossingen om deze op 
grotere schaal toe te passen;

a) 60% aan de Progress-pijler, waarvan ten 
minste 15% wordt toegewezen voor de 
bevordering van sociale experimenten als 
methode voor het toetsen en evalueren van 
innovatieve oplossingen om deze op 
grotere schaal toe te passen, en 15% voor 
het beleid inzake jeugdwerkloosheid;

Or. pt

Amendement 81
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 15% aan de Eures-pijler; b) 20% aan de Eures-pijler, waarvan ten 
minste 40% wordt toegewezen aan 
gerichte mobiliteitsregelingen, ten minste 
20% aan grensoverschrijdende 
partnerschappen, en ten minste 15% aan 
de opleiding en kwalificatie van Eures-
personeel;
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Or. en

Amendement 82
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) 15% aan de Eures-pijler; b) 19% aan de Eures-pijler, waarvan ten 
minste 40% wordt toegewezen aan 
gerichte mobiliteitsregelingen, ten minste 
20% aan grensoverschrijdende 
partnerschappen, en ten minste 15% aan 
de opleiding en kwalificatie van Eures-
personeel;

Or. de

Amendement 83
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 20% aan de pijler Microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap.

c) 15% aan de pijler Microfinanciering en 
sociaal ondernemerschap.

Or. en

Amendement 84
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) 20% aan de pijler Microfinanciering en c) 20% aan de pijler Microfinanciering en 
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sociaal ondernemerschap. sociaal ondernemerschap, waarvan ten 
minste 45% wordt toegewezen aan 
microfinanciering en ten minste 45% aan 
sociaal ondernemerschap.

Or. de

Amendement 85
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

25% van het budget van dit programma 
wordt toegewezen aan de bevordering van 
socialebeleidsexperimenten en ten minste 
een andere 10% zal worden toegewezen 
aan de strijd tegen jeugdwerkloosheid en 
uitsluiting; fondsen zullen in gelijke mate 
beschikbaar zijn voor kleine, middelgrote 
en grote projecten;

Or. en

Amendement 86
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Naast de in lid 1 vermelde financiële 
middelen zullen fondsen worden voorzien 
voor de pijler "initiatief voor de jeugd"
bepaald in punt c bis) van artikel 3, 1). 
Over de hele programmaperiode, van 1 
januari 2014 tot 21 december 2020 zullen 
de voor deze pijler bedoelde financiële 
middelen [EUR XXX] miljoen bedragen.

Or. en
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Motivering

Om de onaanvaardbaar hoge niveaus van jeugdwerkloosheid aan te pakken wordt een nieuwe 
pijler "initiatief voor de jeugd" ingevoerd, op voorwaarde dat deze doelstelling kan worden 
gefinancierd binnen het meerjarig financieel kader 2014-2020.

Amendement 87
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan gebruikmaken van 
de in lid 1 bedoelde middelen om 
technische en/of administratieve bijstand te 
financieren, met name met betrekking tot 
audits, uitbesteding van vertalingen, 
vergaderingen van deskundigen en 
informatie- en communicatieactiviteiten
ten behoeve van de Commissie en de 
begunstigden.

3. Maximaal 2% van de in lid 1 bedoelde 
financiële enveloppe wordt toegewezen 
aan de tenuitvoerlegging van het 
programma om bijvoorbeeld de uitgaven 
te dekken in verband met technische en/of 
administratieve bijstand, vertaling, 
openbare inschrijvingen, vergaderingen 
van deskundigen, communicatie ten 
behoeve van de Commissie en de 
begunstigden.

Or. de

Amendement 88
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de impact van het uitgevoerde beleid 
inzake de meest kwetsbare groepen 
controleren;

Or. en
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Amendement 89
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 1 – punt d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de impact van het uitgevoerde beleid 
inzake de verbetering van 
arbeidsvoorwaarden controleren;

Or. en

Amendement 90
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) opleiding van juristen, 
beleidsmedewerkers en Eures-adviseurs;

c) opleiding van juristen, 
beleidsmedewerkers en Eures-adviseurs en 
actoren van de grensoverschrijdende 
partnerschappen van Eures;

Or. en

Amendement 91
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) capaciteitsopbouw van nationale 
overheden en door de lidstaten en 
microkredietverstrekkers aangewezen 
gespecialiseerde diensten die 
verantwoordelijk zijn voor het bevorderen 
van de geografische mobiliteit;

b) capaciteitsopbouw van regionale, lokale 
en nationale overheden en door de lidstaten 
en microkredietverstrekkers aangewezen 
gespecialiseerde diensten die 
verantwoordelijk zijn voor het bevorderen 
van de geografische mobiliteit;
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Or. en

Motivering

Capaciteitsopbouw is essentieel om de inspanningen van lokale en regionale instanties voor
het aanpakken van armoede en uitsluiting te ondersteunen. Nieuwe aanpakken worden zo 
getoetst, er wordt geleerd van gelijken en ervaringen worden gedeeld.

Amendement 92
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) capaciteitsopbouw van nationale 
overheden en door de lidstaten en
microkredietverstrekkers aangewezen 
gespecialiseerde diensten die 
verantwoordelijk zijn voor het bevorderen 
van de geografische mobiliteit;

b) capaciteitsopbouw van nationale en 
regionale overheden evenals door de 
lidstaten en microkredietverstrekkers 
aangewezen gespecialiseerde diensten die 
verantwoordelijk zijn voor het bevorderen 
van de geografische mobiliteit;

Or. ro

Amendement 93
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) capaciteitsopbouw van organisaties 
van sociale partners, niet-
gouvernementele organisaties en actoren 
van de sociale economie;

Or. en

Amendement 94
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) organisatie van werkgroepen van 
nationale ambtenaren om de 
tenuitvoerlegging van het EU-recht te 
controleren;

c) organisatie van werkgroepen van 
nationale, regionale en lokale ambtenaren 
om de tenuitvoerlegging van het EU-recht 
te controleren;

Or. en

Motivering

De uitwisselingen tussen openbare overheden moeten ten goede komen van alle 
regeringsniveaus, omdat een groot gedeelte van het openbare beleid gedeeld wordt en niet 
uitsluitend tot de bevoegdheid van nationale overheden behoort.

Amendement 95
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) organisatie van werkgroepen van 
nationale ambtenaren om de 
tenuitvoerlegging van het EU-recht te 
controleren;

c) organisatie van werkgroepen van 
nationale, regionale of lokale ambtenaren 
om de tenuitvoerlegging van het EU-recht 
te controleren;

Or. ro

Amendement 96
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) totstandbrenging van netwerken en 
samenwerking tussen gespecialiseerde 
instanties, nationale, regionale en lokale 

d) totstandbrenging van netwerken en 
samenwerking tussen gespecialiseerde 
instanties, nationale, regionale en lokale 
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autoriteiten, alsmede diensten voor de 
arbeidsvoorziening op Europees Unie;

autoriteiten, het maatschappelijk 
middenveld en organisaties van sociale 
partners en diensten voor de 
arbeidsvoorziening op Europees Unie;

Or. en

Amendement 97
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 3 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) uitwisseling van personeel tussen 
nationale overheden.

f) uitwisseling van personeel tussen 
regionale, lokale en nationale overheden.

Or. en

Motivering

De follow-up van de uitvoering van de EU-wetgeving moet ook rekening houden met de 
regionale en lokale contexten en moeten daarom ook vertegenwoordigers van regionale en 
lokale regeringen betrekken.

Amendement 98
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Acties om de individuele mobiliteit in de 
EU te vergroten, met name de 
ontwikkeling van een meertalig digitaal 
platform voor het tot elkaar brengen en de 
compensatie van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk, en gerichte 
mobiliteitsregelingen om vacatures te 
vervullen waar de arbeidsmarkt 
tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 
groepen werknemers zoals jongeren te 

4. Acties om, naar keuze, de individuele 
mobiliteit in de EU te vergroten en de
hindernissen voor de mobiliteit van 
burgers die beslissen zich te verplaatsen, 
weg te nemen:
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helpen.

a) informatie en adviesverlening voor 
werkzoekenden, mobiele werknemers, 
grensarbeiders, evenals organisaties die 
hun belangen vertegenwoordigen, en 
werkgevers; opleiding voor wie 
grensoverschrijdende voordelen biedt;
b) ontwikkeling van het meertalig digitaal 
platform voor het tot elkaar brengen en de 
compensatie van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk, en gerichte 
mobiliteitsregelingen om vacatures te 
vervullen waar de arbeidsmarkt 
tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 
groepen werknemers zoals jongeren te 
helpen.

Or. en

Amendement 99
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Acties om de individuele mobiliteit in de 
EU te vergroten, met name de 
ontwikkeling van een meertalig digitaal 
platform voor het tot elkaar brengen en de 
compensatie van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk, en gerichte 
mobiliteitsregelingen om vacatures te 
vervullen waar de arbeidsmarkt 
tekortkomingen vertoont en/of bepaalde 
groepen werknemers zoals jongeren te 
helpen.

4. Acties om de individuele mobiliteit in de 
EU te vergroten, met name de 
ontwikkeling van een meertalig digitaal 
platform voor het tot elkaar brengen en de 
compensatie van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk, en gerichte 
mobiliteitsregelingen om vacatures te 
vervullen waar de arbeidsmarkt
tekortkomingen vertoont en bepaalde 
groepen werknemers zoals jongeren en 
ouderen te helpen.

Or. fr

Amendement 100
Karima Delli
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Steun voor microfinanciering en sociale 
ondernemingen, met name met behulp van 
de financiële instrumenten die zijn 
vastgelegd in Titel VIII van Deel I van 
Verordening XXX/2012 [Nieuw Financieel 
Reglement] tot vaststelling van de 
financiële regels van toepassing op de 
jaarlijkse begroting van de Unie, en 
subsidies.

5. Steun voor microfinanciering en sociale 
ondernemingen, en steun voor personen 
die geen of onvoldoende 
kredietwaardigheid en geen of 
onvoldoende kapitaalmiddelen en 
daardoor geen toegang tot kredieten 
hebben, met name met behulp van de 
financiële instrumenten die zijn vastgelegd 
in Titel VIII van Deel I van Verordening 
XXX/2012 [Nieuw Financieel Reglement] 
tot vaststelling van de financiële regels van 
toepassing op de jaarlijkse begroting van 
de Unie, en subsidies.

Or. en

Amendement 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Acties die in aanmerking komen voor steun 
in het kader van het programma, kunnen 
samen met andere instrumenten van de 
Unie worden uitgevoerd, mits deze acties 
beantwoorden aan de doelstellingen van 
zowel het programma als de andere 
betrokken instrumenten.

Acties die in aanmerking komen voor steun 
in het kader van het programma, kunnen 
samen met andere instrumenten van de 
Unie, in het bijzonder financiële 
instrumenten, worden uitgevoerd, mits 
deze acties beantwoorden aan de 
doelstellingen van zowel het programma 
als de andere betrokken instrumenten. In 
dit verband moet gepast rekening worden 
gehouden met de synergieën met de 
structuurfondsen van de Europese Unie, 
met specifieke verwijzing naar de 
complementariteit tussen het programma 
en het Europese sociale fonds, in het 
bijzonder met het oog op de 
bewerkstelling van het doel voor 
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inclusieve groei en de uitroeiing van de 
armoede.

Or. fr

Amendement 102
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zorgt er, in 
samenwerking met de lidstaten, voor dat de 
activiteiten in het kader van het programma 
consistent zijn met en een aanvulling 
vormen op andere acties van de Unie, met 
name in het kader van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en op gebieden zoals sociale 
dialoog, justitie en grondrechten, 
onderwijs, beroepsopleiding en 
jeugdbeleid, onderzoek en innovatie, 
ondernemerschap, gezondheid, uitbreiding 
en buitenlandse betrekkingen, en algemeen 
economisch beleid.

1. De Commissie zorgt er, in 
samenwerking met de lidstaten, in 
overeenstemming met het 
partnerschapsbeginsel, voor dat de 
activiteiten in het kader van het programma 
consistent zijn met en een aanvulling 
vormen op andere acties van de Unie, met 
name in het kader van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) en op gebieden zoals sociale 
dialoog, justitie en grondrechten, gelijke 
kansen, onderwijs, beroepsopleiding, 
kinderrechten en -welzijn, en jeugdbeleid, 
migratiebeleid, onderzoek en innovatie, 
ondernemerschap, gezondheid,
arbeidsvoorwaarden, uitbreiding en 
buitenlandse betrekkingen, en algemeen 
economisch beleid.

Or. en

Amendement 103
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De door het programma ondersteunde 
activiteiten voldoen aan de wetgeving van 
de Unie en van de lidstaten, waaronder 

2. De door het programma ondersteunde 
activiteiten voldoen aan de wetgeving van 
de Unie en van de lidstaten, waaronder 
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staatssteunregels. staatssteunregels, en IAO-verdragen.

Or. en

Amendement 104
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De ten uitvoer gelegde acties zullen 
bovendien het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie en 
het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van personen met een 
handicap naleven.

Or. en

Amendement 105
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De resultaten van de in het kader van het 
programma uitgevoerde acties worden op 
passende wijze gecommuniceerd en 
verspreid om te zorgen voor een maximale 
impact, duurzaamheid en meerwaarde voor 
de Unie.

1. De resultaten van de in het kader van het 
programma uitgevoerde acties worden op 
passende wijze gecommuniceerd en 
verspreid aan alle belanghebbenden om te 
zorgen voor een maximale impact, 
duurzaamheid en meerwaarde voor de 
Unie.

Or. fr

Amendement 106
Karima Delli
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uiterlijk eind 2017 zal een tussentijdse 
evaluatie van het programma plaatsvinden 
om de vooruitgang ten opzichte van de 
doelstellingen te meten, met als doel te 
bepalen of de middelen doelmatig zijn 
gebruikt en de meerwaarde van het 
programma voor de Unie te beoordelen.

1. Uiterlijk eind 2017 zal een tussentijdse
evaluatie van het programma plaatsvinden 
in samenwerking met de in artikel 26 
quinquies bedoelde Raad voor strategisch 
advies om de vooruitgang ten opzichte van 
de doelstellingen te meten, met als doel te 
bepalen of de middelen doelmatig zijn 
gebruikt en de meerwaarde van het 
programma voor de Unie te beoordelen. De 
in artikel 26 quinquies bedoelde Raad 
voor strategisch advies zal bij het hele 
evaluatieproces betrokken zijn.

Or. en

Amendement 107
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1
Thematische gedeelten

Het meerjarige werkprogramma van de 
Progress-pijler moet acties ondersteunen 
in een of meerdere van de volgende 
thematische gedeelten:
a) werkgelegenheid;
b) sociale bescherming, sociale insluiting 
en de vermindering en preventie van 
armoede;
c) arbeidsvoorwaarden en veiligheid en 
gezondheid op het werk;
Bovendien moet het de volgende 
horizontale prioriteiten bevatten:
a) socialebeleidsexperimenten;
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b) de strijd tegen jeugdwerkloosheid en 
uitsluiting;
c) de bevordering van gelijke kansen 
tussen vrouwen en mannen;
d) de strijd tegen discriminatie op grond 
van geslacht, ras of etnische afstamming, 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid en het 
voldoen aan de verplichting van het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
de rechten van personen met een 
handicap;
e) de bescherming van kinderrechten en –
welzijn.

Or. en

Amendement 108
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast de in artikel 4 beschreven algemene 
doelstellingen heeft de Progress-pijler de
volgende specifieke doelstellingen:

Naast de in artikel 4 beschreven algemene 
doelstellingen moet de Progress-pijler de
tenuitvoerlegging van de Europa 2020-
strategie, het Europees platform tegen 
armoede en andere relevante 
vlaggenschipinitiatieven en engagement 
in de versterkte sociale open
coördinatiemethode ondersteunen. De
specifieke doelstellingen zijn:

Or. en

Amendement 109
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) hoogwaardige vergelijkbare analytische 
kennis ontwikkelen en verspreiden om 
ervoor te zorgen dat het werkgelegenheids-
en sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie zijn 
gebaseerd op gedegen feiten en zijn 
afgestemd op de behoeften, uitdagingen en 
omstandigheden in de afzonderlijke 
lidstaten en de andere deelnemende landen;

a) hoogwaardige vergelijkbare analytische 
kennis ontwikkelen en verspreiden om 
ervoor te zorgen dat het beleid van de Unie
inzake werkgelegenheid, 
arbeidsvoorwaarden, sociale 
bescherming, sociale insluiting en de 
strijd tegen discriminatie en meervoudige 
discriminatie, armoede en uitsluiting op
het vlak van huisvesting, 
jeugdwerkloosheid en jeugdarmoede, 
evenals wetgeving ter zake zijn gebaseerd 
op gedegen feiten en zijn afgestemd op de 
behoeften van de mensen, sociale
uitdagingen en sociale omstandigheden in 
de afzonderlijke lidstaten en de andere 
deelnemende landen;

Or. en

Amendement 110
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) doeltreffende en inclusieve informatie-
uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 
bevorderen over het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie op 
Europees, nationaal en internationaal 
niveau om de lidstaten en de andere 
deelnemende landen te helpen bij de 
ontwikkeling van beleid en de uitvoering 
van de wetgeving van de Unie;

b) doeltreffende en inclusieve informatie-
uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 
bevorderen, binnen het kader van de 
Europese werkgelegenheidsstrategie en de 
open coördinatiemethode inzake sociale 
bescherming en insluiting en door het 
netwerken met gespecialiseerde organen, 
waaronder de sociale partners en 
maatschappelijke organisaties, over het 
beleid van de Unie inzake 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
sociale insluiting, wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden, de strijd tegen 
discriminatie en meervoudige 
discriminatie, de strijd tegen armoede en 
uitsluiting op het vlak van huisvesting, de
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bescherming van kinderrechten en -
welzijn, de strijd tegen jeugdwerkloosheid 
en jeugdarmoede, de steun aan de 
integratie van migranten en de 
verbetering van de situatie van 
asielzoekers, op Europees, nationaal en 
internationaal niveau om de lidstaten en de 
andere deelnemende landen te helpen bij 
de ontwikkeling van beleid en de 
uitvoering van de wetgeving van de Unie;

Or. en

Amendement 111
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) doeltreffende en inclusieve informatie-
uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 
bevorderen over het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie op 
Europees, nationaal en internationaal 
niveau om de lidstaten en de andere 
deelnemende landen te helpen bij de 
ontwikkeling van beleid en de uitvoering 
van de wetgeving van de Unie;

b) doeltreffende en inclusieve informatie-
uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 
bevorderen over het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie op 
Europees, nationaal, regionaal, lokaal en 
internationaal niveau om de lidstaten en de 
andere deelnemende landen te helpen bij 
de ontwikkeling van beleid en de 
uitvoering van de wetgeving van de Unie;

Or. en

Amendement 112
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) doeltreffende en inclusieve informatie-
uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 

b) doeltreffende en inclusieve informatie-
uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 
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bevorderen over het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie op 
Europees, nationaal en internationaal 
niveau om de lidstaten en de andere 
deelnemende landen te helpen bij de 
ontwikkeling van beleid en de uitvoering 
van de wetgeving van de Unie;

bevorderen over het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie op 
Europees, nationaal, regionaal en 
internationaal niveau om de lidstaten en de 
andere deelnemende landen te helpen bij 
de ontwikkeling van beleid en de 
uitvoering van de wetgeving van de Unie;

Or. pt

Amendement 113
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) doeltreffende en inclusieve informatie-
uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 
bevorderen over het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie op 
Europees, nationaal en internationaal 
niveau om de lidstaten en de andere 
deelnemende landen te helpen bij de 
ontwikkeling van beleid en de uitvoering 
van de wetgeving van de Unie;

b) doeltreffende en inclusieve informatie-
uitwisseling, wederzijds leren en dialoog 
bevorderen over het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie op 
Europees, nationaal, regionaal en 
internationaal niveau om de lidstaten en de 
andere deelnemende landen te helpen bij 
de ontwikkeling van beleid en de 
uitvoering van de wetgeving van de Unie;

Or. ro

Amendement 114
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) ondersteuning voor een actief 
engagement van alle relevante actoren in 
de follow-up van de reeds vastgelegde 
prioriteiten van de Europese Unie, zoals 
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actieve insluiting, de strijd tegen 
discriminatie en meervoudige 
discriminatie, dak- en thuisloosheid en 
uitsluiting op het vlak van huisvesting, 
kinderarmoede, energiearmoede, 
jeugdarmoede en -werkloosheid, en 
armoede bij migranten, voor de 
verbetering van de situatie van 
asielzoekers en etnische minderheden, in 
de tenuitvoerlegging van de Europese 
strategie ten behoeve van personen met 
een handicap 2010-2020, de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, de 
gezamenlijke actie inzake geestelijke 
gezondheid en de gezamenlijke actie 
inzake ongelijkheden op het vlak van de 
gezondheid.

Or. en

Amendement 115
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) het stimuleren van een 
preventiecultuur inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk en de bevordering 
van zowel een geestelijke als een fysieke 
gezondheid binnen de werkomgeving.

Or. en

Amendement 116
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Europese en nationale organisaties 
voorzien van financiële ondersteuning om 
deze beter in staat te stellen om de 
uitvoering van het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie te 
ontwikkelen, te stimuleren en te 
ondersteunen.

d) Europese, nationale, regionale en lokale
organisaties voorzien van financiële 
ondersteuning om deze beter in staat te 
stellen om de uitvoering van het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en de 
wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van 
de Unie te ontwikkelen, te stimuleren en te 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 117
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Europese en nationale organisaties 
voorzien van financiële ondersteuning om 
deze beter in staat te stellen om de 
uitvoering van het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid en de wetgeving inzake 
arbeidsvoorwaarden van de Unie te 
ontwikkelen, te stimuleren en te 
ondersteunen.

d) nationale en regionale organisaties in de 
Europese Unie voorzien van financiële 
ondersteuning om deze beter in staat te 
stellen om de uitvoering van het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid en de 
wetgeving inzake arbeidsvoorwaarden van 
de Unie te ontwikkelen, te stimuleren en te 
ondersteunen.

Or. pt

Amendement 118
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) niet-gouvernementele organisaties, met 
name die welke op het niveau van de Unie 
zijn georganiseerd;

e) niet-gouvernementele organisaties, met 
inbegrip van die welke op nationaal 
niveau zijn georganiseerd en die welke op 
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het niveau van de Unie zijn georganiseerd;

Or. de

Amendement 119
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -1
Thematische gedeelten

a) informatiediensten, adviesverlening en 
jobbemiddeling voor mobiele werknemers 
en werkgevers;
De Eures-pijler omvat acties in de 
volgende domeinen:
b) gerichte mobiliteitsregelingen;
c) transnationale, sectorale en 
grensoverschrijdende samenwerking;
d) evaluatie van activiteiten en 
aanbiedingen, als een gemeenschappelijk 
gedeelte;
e) "Uw eerste Eures-baan" voor jonge 
werkzoekenden.

Or. en

Amendement 120
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat aanvragen om en 
aanbiedingen van werk en alle gerelateerde 
informatie transparant zijn voor 

a) ervoor zorgen dat aanvragen om en 
aanbiedingen van werk en alle gerelateerde 
informatie transparant zijn voor 
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werkzoekenden en werkgevers; dit wordt 
bereikt door deze uit te wisselen en te 
verspreiden op transnationaal, 
interregionaal en grensoverschrijdend 
niveau door middel van standaard-
interoperabiliteitsformulieren;

werkzoekenden en werkgevers; dit wordt 
bereikt door de identificatie en 
voortdurende verzameling van nieuwe 
jobopportuniteiten op Europees niveau in 
de openbare en particuliere sector, met de 
bevordering van de uitwisseling en 
verspreiding op transnationaal, 
interregionaal en grensoverschrijdend 
niveau door middel van standaard-
interoperabiliteitsformulieren; het Eures-
netwerk moet het echte Europese portaal 
worden voor de geografische mobiliteit
van de burgers;

Or. pt

Amendement 121
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ervoor zorgen dat aanvragen om en 
aanbiedingen van werk en alle gerelateerde 
informatie transparant zijn voor 
werkzoekenden en werkgevers; dit wordt 
bereikt door deze uit te wisselen en te 
verspreiden op transnationaal, 
interregionaal en grensoverschrijdend 
niveau door middel van standaard-
interoperabiliteitsformulieren;

a) ervoor zorgen dat aanvragen om en 
aanbiedingen van werk en alle gerelateerde 
informatie transparant zijn voor 
werkzoekenden en werkgevers, en 
begeleiding voorzien om mensen, vooral 
laaggeschoolden, kansen te bieden; dit 
wordt bereikt door deze uit te wisselen en 
te verspreiden op transnationaal, 
interregionaal en grensoverschrijdend 
niveau door middel van standaard-
interoperabiliteitsformulieren;

Or. en

Amendement 122
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) diensten voor de werving en plaatsing 
van werknemers ontwikkelen door het tot 
elkaar brengen en de compensatie van 
aanbiedingen van en aanvragen om werk 
op Europees niveau; dit heeft betrekking 
op alle fasen van de bemiddeling, van de 
voorbereiding voor de werving tot steun na 
plaatsing, met als doel werkzoekenden te 
helpen zich succesvol te integreren op de 
arbeidsmarkt; deze diensten omvatten 
gerichte mobiliteitsregelingen om 
vacatures te vervullen waar de 
arbeidsmarkt tekortkomingen vertoont 
en/of om bepaalde groepen werknemers 
zoals jongeren te helpen.

b) diensten voor de werving en plaatsing 
van werknemers ontwikkelen door het tot 
elkaar brengen en de compensatie van 
aanbiedingen van en aanvragen om werk 
op Europees niveau; dit heeft betrekking 
op alle fasen van de bemiddeling, van de 
voorbereiding voor de werving tot steun na 
plaatsing, met als doel werkzoekenden te 
helpen zich succesvol te integreren op de 
arbeidsmarkt; deze diensten omvatten 
gerichte mobiliteitsregelingen om 
vacatures te vervullen waar de 
arbeidsmarkt tekortkomingen vertoont 
en/of om bepaalde groepen werknemers 
zoals jongeren, waaronder minderjarigen 
(doch slechts in een zeer beperkte mate) te 
helpen.

Or. de

Motivering

Minderjarigen met Eures in het buitenland plaatsen leidt tot problemen, niet in het minst 
vanwege de bescherming van jongeren; er is in het algemeen onvoldoende regelgeving van de 
toezichthoudende verantwoordelijkheid. Omdat Eures een vooraanstaande plaats bekleedt bij 
nationale arbeidsmarktagentschappen, zou de vermelding of de nadruk op deze bepaalde 
doelgroep aanleiding geven tot een oproep voor de oprichting van programma's voor de 
plaatsing van minderjarigen in het buitenland. 

Amendement 123
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een gerichte jobmobiliteitsregeling 
ontwikkelen voor transnationale werving 
en jobaanbiedingen om jongeren te 
helpen een baan te vinden in een andere 
lidstaat (de actie "Uw eerste Eures-
baan") door het tot elkaar brengen en de 



PE488.021v01-00 60/67 AM\900792NL.doc

NL

compensatie van aanbiedingen van en 
aanvragen om werk op Europees niveau; 
dit heeft betrekking op alle fasen van de 
bemiddeling, van de voorbereiding voor 
de werving tot steun na plaatsing, met als 
doel werkzoekenden te helpen zich 
succesvol te integreren op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 124
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toegang tot en beschikbaarheid van 
microfinanciering verbeteren voor:

1. De toegang tot en beschikbaarheid van 
microfinanciering verbeteren, en tegelijk 
de administratieve procedures beperken
voor:

Or. pt

Amendement 125
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) personen die hun baan verloren hebben 
of dreigen te verliezen of die moeilijk 
toegang krijgen tot of kunnen terugkeren 
op de arbeidsmarkt, alsook personen die 
met sociale uitsluiting worden bedreigd of 
kwetsbare personen die qua toegang tot de 
traditionele kredietmarkt in een nadelige 
positie verkeren en die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden;

a) personen die hun baan verloren hebben 
of dreigen te verliezen of die moeilijk 
toegang krijgen tot of kunnen terugkeren 
op de arbeidsmarkt, alsook personen die 
met sociale uitsluiting worden bedreigd of 
kwetsbare personen die qua toegang tot de 
traditionele kredietmarkt in een nadelige 
positie verkeren en die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden, waaronder als zelfstandige, 
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zonder enige discriminatie op grond van 
leeftijd;

Or. en

Amendement 126
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – punt 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) personen die hun baan verloren hebben 
of dreigen te verliezen of die moeilijk 
toegang krijgen tot of kunnen terugkeren 
op de arbeidsmarkt, alsook personen die 
met sociale uitsluiting worden bedreigd of 
kwetsbare personen die qua toegang tot de 
traditionele kredietmarkt in een nadelige 
positie verkeren en die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden;

a) personen die hun baan verloren hebben 
of die moeilijk toegang krijgen tot of 
kunnen terugkeren op de arbeidsmarkt, 
jongeren, personen die met sociale 
uitsluiting worden bedreigd of kwetsbare 
personen die qua toegang tot de 
traditionele kredietmarkt in een nadelige 
positie verkeren en die hun eigen micro-
onderneming wensen op te richten of uit te 
breiden;

Or. pt

Amendement 127
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – punt 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) micro-ondernemingen, met name die
waar de in punt a) bedoelde personen in 
dienst zijn;

b) micro-ondernemingen, met name in de 
sociale economie, evenals in micro-
ondernemingen waar de in punt a) 
bedoelde personen in dienst zijn;

Or. en
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Amendement 128
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om de complementariteit te 
garanderen zullen deze acties van nabij 
worden gecoördineerd met de acties 
ondernomen in het kader van het 
cohesiebeleid.

Or. en

Amendement 129
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om te zorgen dat de uiteindelijke 
begunstigden worden bereikt en dat er
concurrerende en levensvatbare micro-
ondernemingen worden opgezet, werken de 
in lid 1, onder a), bedoelde openbare en 
particuliere organen die activiteiten 
uitvoeren nauw samen met organisaties die 
de belangen behartigen van de uiteindelijke 
begunstigden van het microkrediet en met 
organisaties, met name die welke door het 
ESF worden ondersteund, die begeleidings-
en trainingsprogramma's verzorgen voor 
deze uiteindelijke begunstigden.

2. Om te zorgen dat de uiteindelijke 
begunstigden worden bereikt en dat er 
levensvatbare micro-ondernemingen 
worden opgezet, werken de in lid 1, onder 
a), bedoelde openbare en particuliere 
organen die activiteiten uitvoeren nauw 
samen met organisaties, waaronder 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, die de belangen behartigen 
van de uiteindelijke begunstigden van het 
microkrediet en met organisaties, met 
name die welke door het ESF worden 
ondersteund, die begeleidings- en 
trainingsprogramma's verzorgen voor deze 
uiteindelijke begunstigden.

Or. en

Amendement 130
Karin Kadenbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De openbare en particuliere organen die 
de in lid 1, onder a), bedoelde activiteiten 
uitvoeren, houden zich aan hoge normen 
met betrekking tot bestuur, beheer en 
consumentenbescherming volgens de 
principes van de Europese gedragscode 
voor microkredietverstrekkers en streven 
ernaar te voorkomen dat personen en 
ondernemingen zich te diep in de schulden 
steken.

3. De openbare en particuliere organen die 
de in lid 1, onder a), bedoelde activiteiten 
uitvoeren, houden zich aan hoge normen 
met betrekking tot bestuur, beheer en 
consumentenbescherming volgens de 
principes van de Europese gedragscode 
voor microkredietverstrekkers en streven 
ernaar te voorkomen dat personen en 
ondernemingen zich te diep in de schulden 
steken, met de bedoeling om hen 
integendeel een waardig inkomen te laten 
verdienen uit de activiteit.

Or. de

Amendement 131
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Thematische gedeelten

De pijler "initiatief voor de jeugd" voor 
jongeren onder 25 jaar omvat acties in de 
volgende gebieden:
a) het vroegtijdig schoolverlaten 
beperken, in het bijzonder door re-
integratie in opleiding,
b) voor de arbeidsmarkt relevante 
vaardigheden ontwikkelen om de 
werelden van werkgelegenheid, onderwijs 
en opleiding dichter bij elkaar te brengen,
c) ondersteuning van een eerste 
werkervaring en praktijkopleiding om 
jongeren de kans te geven om zowel 
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relevante vaardigheden als werkervaring 
te verwerven,
d) toegang tot de arbeidsmarkt: een 
(eerste) baan te pakken krijgen;

Or. en

Amendement 132
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 ter
Specifieke doelstellingen

Naast de in artikel 4 beschreven algemene 
doelstellingen heeft de pijler "initiatief 
voor de jeugd" de volgende specifieke 
doelstellingen:
a) de totstandkoming van specifieke 
innovatieve programma's ter bestrijding 
van jeugdwerkloosheid ondersteunen en 
de overgang van jongeren van onderwijs 
naar volwaardig werk bevorderen, in het 
bijzonder van jongeren in kansarme 
gebieden en regio's met een uitzonderlijk 
hoge jeugdwerkloosheid; in dit kader gaat 
bijzondere aandacht uit naar jongeren 
met minder kansen, waaronder jonge 
vrouwen, jongeren die geen onderwijs of 
opleiding volgen of die niet tewerkgesteld 
zijn, en jongeren van etnische 
minderheden die te maken kunnen 
krijgen met meervoudige discriminatie;
b) de uitwisseling van beste praktijken en 
wederzijds leren ondersteunen op het vlak 
van de bestrijding van jeugdwerkloosheid, 
waaronder de mogelijkheid om een 
jeugdwaarborg in te voeren die elke 
jongere in Europa een baan, verder 
onderwijs, werkgerichte opleiding zou 
aanbieden binnen maximaal vier 
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maanden na het verlaten van het 
onderwijs of na werkloos te zijn 
geworden; de kwaliteit van stages en 
praktijkopleidingen verbeteren en het 
vroegtijdig schoolverlaten beperken;
c) beleidsmakers voorzien van financiële 
ondersteuning om de aanpak van het 
sociaal en arbeidsmarktbeleid te toetsen
dat erop gericht is om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden, de 
overgang van jongeren van onderwijs 
naar volwaardige werkgelegenheid te 
bevorderen, de kwaliteit van stages en 
praktijkopleidingen te verbeteren, het 
vroegtijdige schoolverlaten te beperken en 
de relevante kennis en deskundigheid 
toegankelijk te maken;
d) Europese, nationale en regionale 
organisaties voorzien van financiële 
ondersteuning om deze beter in staat te 
stellen om activiteiten om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden, de 
overgang van jongeren van onderwijs 
naar volwaardige werkgelegenheid te 
bevorderen, de kwaliteit van stages en 
praktijkopleidingen te verbeteren, het 
vroegtijdige schoolverlaten te beperken en 
alle relevante kennis en expertise 
toegankelijk te maken, te ontwikkelen, te 
stimuleren en te ondersteunen.

Or. en

Amendement 133
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 quater
Deelname

1. De pijler "initiatief voor de jeugd" staat 
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open voor deelname van de volgende 
landen:
a) lidstaten;
b) EVA- en EER-landen, overeenkomstig 
de EER-Overeenkomst;
c) kandidaat-lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten, in overeenstemming 
met de algemene beginselen en de 
algemene voorwaarden die in de met deze 
landen gesloten kaderovereenkomsten 
voor hun deelname aan programma's van 
de Unie zijn vastgesteld.
2. Deelname aan de pijler "initiatief voor 
de jeugd" staat open voor alle openbare 
en/of particuliere organisaties, actoren en 
instellingen, en met name
a) nationale, regionale en lokale 
autoriteiten;
b) openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening;
c) sociale partners;
d) jeugdorganisaties en andere niet-
gouvernementele organisaties op elk 
politiek niveau;
e) instellingen voor hoger onderwijs en 
onderzoeksinstellingen;
f) deskundigen op het gebied van 
evaluatie en effectbeoordeling;
3. Voor de tenuitvoerlegging van de pijler 
"initiatief voor de jeugd" werkt de 
Commissie samen met de in artikel 16, 2 
bis vermelde agentschappen van de 
Europese Unie. De Commissie kan 
eveneens samenwerken met de in artikel 
16, 3) vermelde internationale 
organisaties en met derde landen die niet 
deelnemen aan het programma zoals 
voorzien in artikel 16, 4).

Or. en
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Amendement 134
Karima Delli

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Pijler "initiatief voor de jeugd"

Or. en


